l<ALVEBOD

Referat af ordimer generalforsamling torsdag den 26. marts 2015
kl. 19.30 i centret pa Kollegiet Hovmalvej 73.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2.

Beretning v/formand J(l)rgen Dahm

3.

Regnskab

4.

Forslag fra bestyrelsen

5.

Valg til bestyrelsen

6.

Eventuelt

Referat:

1. Valg af dirigent
Formand J0rgen Dahm b0d velkommen, 15 personer var m0dt op fordelt pa 12 parceller.
J0rgen Melskens meldte sig som dirigent og takkede for valg og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig varslet.
2.

Beretning v/formand J(l)rgen Dahm
Formandens beretning er vedhceftet.

3.

Regnskab
Det udsendte regnskab blev gennemgaet af Erik Holst. Eriks Holst bemcerkning til det udsendte regnskab
er vedhceftet.
Hvis det nye underskrevet regnskab 0nskes udleveret, sa kan dette rekvireres hos Erik Holst erik.holst@gmail.com
Der blev givet ros til Erik Holst for det store arbejde som han g0r som vores kasserer.
Bestyrelsen opfordrer ALLE medlemmer at tilmelde deres beta ling af kontingent til PBS.

4.

Forslag fra bestyrelsen
• Festudvalg til fremtidige "sociale happenings" og fastelavn
Det blev besluttet at lave et nyt festudvalg som bade omhandler fremtidige sociale happenings og
fastelavn i grundejerforeningen. Til udvalget meldte Nur Ayoubi, Mikkel Skadhauge, Stine
Christensen, Martin N. Rasmussen, Leon Bl!llndal, Lars Mott og Stine Bulow Jepsen sig.
Festudvalget vii s0rge for at arrangere endnu en sensommer hygge i august/september maned sa hold 0je med jeres postkasser ©

lndkomne forslag:
• Der var IKKE kommet nogen.

Kasserer
Sekretcer
Reviser
Reviser
Bestyrelsessuppleant
Revisorsuppleant

6.

Erik Holst - blev genvalgt ©
Stine B. Jepsen
Katja Bhl)ndal
J0rgen Merskens blev valgt ©
Majken Thanning- blev genvalgt ©
Martin Nordentoft Rasmussen - blev genvalgt ©

Eventuelt
Lars Mott 0nskede cendring i grundejerforenings vedtcegter mht. valg af revisorer, saledes at der ikke er
begrcensninger i hvor lcenge man kan vcerer reviser
Lars Mott oplyste, at han desvcerre bliver chikaneret med graffiti pa sine biler pa Kornskyldvej, hvorfor
han oplyste, at han har sat video overvagning op pa sin garage. Bestyrelsen opfordrer til at vi som naboer
holder ekstra 0je og giver feedback hvis vi ser noget - dette gcelder selvf0lge til ALLE, sa vi kan opretholde
god naboskab.
Lars Mott spurgte ind til hund som g0r meget pa Kongelundsvej - hundeejeren har taget problematikken
til sig.
Leon Bl0ndal ville gerne have Varens beboer til at klippe hegnet ud mod Slusevej J0rgen Dahm vii tage
kontakt til Varens formand.
J0rgen Merskens spurgte til 2 timers parkeringszonen pa Kongelundsvej - Han vii tage kontakt til
kommunen herom.
J0rgen takkede for god ro og orden og b0d pa sm0rrebr0d og lidt vadt til ganen © ©

